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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل،       

 

 دکتری حصیلی:ت یرشتهو مقطع مهندسی بهداشت محیط   گروه آموزشی:        بهداشت  دانشکده:
 

 ندارد یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح  واحد  2    :تعداد واحد میکروبیولوژی پیشرفته فاضالبنام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:برگزاری كالس: روززمان 

دكتر میترا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر میترا غالمی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 غالمی

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 وزهامر مشکالت نشان دادن جهت  یاسنش کروبیدانش ماصول پایه استفاده از  با تاكید بر تحوالت مدرن بررسی

 یندهایرا به فرآ یکروبیم یها تیفعال ای كه دهیچیپ میمفاه  دوره نی. اانجام می شود زیست طیموجود در مح

مورد  موضوعات. دنك یم یمعرف را به دانشجویان دهد یم وندیپ ستیز طیدر مح ییایمیو ش یشناس نیزم ،یکیزیف

 یه هااز جنب یبرخ نیو همچن ،یآب یولوژیکروبیخاک، و م یولوژیکروبیم ،یولوژیکروبیدوره شامل ژئوم نیدر ابحث 

در  ییایمیژئوش یندهایها بر فرآ کروبیخواهند گرفت كه چگونه م ادی جویانشود. دانش یم یولوژیکروبیم یصنعت

 یها برا سمیکروارگانیو استفاده از م یمهندس، ها و رودخانه ها اچهیدرها،  انوسیدر اق غذاییه زنجیر ن،یسطح زم

ن جویارد. دانشگذا یم ریتاث یستیز اصالح قیاز طر ینیرزمیو عناصر ز ییایمیمواد ش لیتبد ای یعیطب بیتخر عیتسر

 و همچنین ها در آب، هوا و خاک ندهیآال بیخرسرعت ت در افزایشها  سمیکروارگانیم یو مهندس انتخاب گیچگون

 یها زیست طیها در مح ندهیآال یرا در پاک ساز یفناور نیا ندهیو آ یطیمح ستیز اصالح یایها و مزا تیمحدود

 هیو تصف ییغذا عیصنا یبرا ریمانند تخم ،مهم یصنعت یکروبیم یپروسه ها اب جویاندانش دور فراخواهند گرفت.

مرتبط توسط دانشجویان به به منظور بحث در  رابطه با موضوعات  مجالتمقاالت  نی. همچندشون یم آشنافاضالب 

 شکل پاورپوینت ارائه خواهد شد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ها،  ندهيآال اصالح زيستی مرتبط از جمله یندهايها در فرا سمیکروارگانیمزيست محیطی درک نقش 

 .فاضالب هیو تصف يیایمیشژئو-ستيزچرخه 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 .یطیمح یولوژیکروبیو نحوه اعمال آنها در مورد ممحیطی  ستیز یکروبیم هیو نظر یکروبیم  متنوع اصول یادگیری. 1

 .یکیولوژیب دگاهیمدرن از د یمشکالت آلودگشناخت . 2

 .یخطرناک و سم باتیترك یستیز هیتجز یو مولکول ییایمیوشیب ،ییایمیش یجنبه ها ی. بررس3

 منجر به پیشرفت تکنولوژی اصالح زیستی شده است.كه دانش به كار رفته در این زمینه ها  گیچگون شناخت  .4
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  ×سخنرانی

بر               ×(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی نی  ت ب م یری  گ یاااد

 (TBLتیم)

 مطالعات فردی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 ارائه دانشجويان، پروژه کالسی

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ×پروژكتور اسالید  خته و گچت  ×  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 03   پایان ترم آزمون   نمره درصد ------مون میان ترم آز

 نمره درصد 03 فعال در كالس  شرکت    نمره درصد 03  تکالیف  انجام

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

یح   صاااا       جور كردنی              ×ایچندگزینه         ×پاسخ كوتاه   × تشریحی  -ح

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( مواردسایر 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 تعداد جلسات درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر میترا غالمی اصطالحات و تعاریف 1

 دكتر میترا غالمی محیطیتعریف میکروبیولوژی زیست  2

 دكتر میترا غالمی باكتری، سم، ویروس 3

 دكتر میترا غالمی جلبک و قارچ 4

 دكتر میترا غالمی دامنه، ساختارها و ویژگی های سلولی 5

 دكتر میترا غالمی روش های نگهداری و كشت خالص میکروبی 6

 دكتر میترا غالمی كنترل اكوسیستم 7

 دكتر میترا غالمی محیطینمونه برداری  8

 دكتر میترا غالمی محیط زیست آبی 9

 دكتر میترا غالمی تجزیه زیستی آالینده های آلی 11

 دكتر میترا غالمی میکروبیولوژی در هوا 11

 دكتر میترا غالمی محیط های بحرانی 12

 دكتر میترا غالمی تجزیه زیستی تک كربنه 13

 غالمی دكتر میترا تجزیه هیدروكربن 14

 دكتر میترا غالمی هیدروكربن های آروماتیک 15

 دكتر میترا غالمی خوردگی میکروبی 16

 دكتر میترا غالمی زهکشی زیستی 17

 دكتر میترا غالمی شستشوی زیستی 18

 دكتر میترا غالمی تغییرات اقلیمی و زیست محیطی 19

 غالمی دكتر میترا چشم اندازهای آینده و تحقیقات مورد نیاز 21

 دكتر میترا غالمی ارائه  21

 


